STAŻ W CENTRUM KULTURY „ZAMEK”
W DZIALE ORGANIZACJI IMPREZ
Centrum Kultury „Zamek” to

miejska instytucja kultury, która oferuje przestrzeń do

poszukiwania,

odnajdywania i rozwijania swoich pasji. Jesteśmy również producentem dużych wydarzeń, takich jak
największy w Europie Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa, czy ogólnopolskie spotkania miłośników
fantastyki Dni Fantastyki.

Dzięki stażowi w naszej instytucji
- zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu organizowania imprez i projektów kulturalnych, pracując
przy dużych i prestiżowych wydarzeniach,
- poznasz różnorodne aspekty pracy przy festiwalach, m.in. kreowanie ich programu, planowania logistyki,
kontaktu z partnerami,
- w praktyce rozwiniesz umiejętności pracy zespołowej, kompetencje interpersonalne i wiedzę zdobyta na
studiach,
- zgromadzisz doświadczenia w organizowaniu samodzielnej pracy, wykorzystasz zdolności planowania
i zarzadzania sobą oraz projektami.

Warunki stażu
- praca zadaniowa w systemie hybrydowym, min. 1 dzień w tygodniu pracy w biurze w siedzibie instytucji,
- staż płatny - umowa zlecenie (ok. 320 godzin łącznie),
- termin od marca do września 2022,
- doświadczenie nie jest wymagane, umiejętności i wiedzę zdobędziesz pod czas stażu.

Do twoich zadań należeć będzie:
- wsparcie zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie m.in. Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa, Dni
Fantastyki, Festiwalu Herbaty „Czaisz?”,
- współpraca z partnerami handlowymi i ich obsługa w czasie wydarzeń, przygotowywanie ofert, negocjacja
warunków współpracy,
- praca nad programami wydarzeń,
- wsparcie administracyjne i logistyczne.

Czego oczekujemy?
- zainteresowania organizacją eventów lub zarządzaniem projektami,
- wysokiej kulturyosobista,
- umiejętności organizacyjnych i samodzielnej pracy pod presją czasu,
- wysokich zdolności interpersonalnych.

Co oferujemy?
- Płatny staż na okres 7 miesięcy (łącznie 320 godzin) z możliwością nawiązania długotrwałej współpracy i
rozwoju. Umowę zlecenie ze stawką 19,80 brutto za godzinę,
- Program wdrożeniowy oraz szkolenia wewnętrzne, opiekę doświadczonych mentorów,
- Samodzielne zadania i elastyczne godziny pracy i dużą swobodę,
- Przyjazną atmosferę w zespole,
- Możliwość uczestniczenia w projektach realizowanych w instytucji.

Jak się zgłaszać?
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających CV na adres mkoziel@zamek.wroclaw.pl do 18 lutego 2022 r.
CV powinny zawierać zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kultury
„Zamek” we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w curriculum vitae na potrzeby postępowania
rekrutacyjnego prowadzonego na stanowisko stażysty”

